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Sơ  Cơ  Tĩnh  Nghiệp  Chỉ  Nam 
 

Tác giả : Hoàng Khánh Lan 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

I- Lời đầu. 

 

Tôi viết sách này là muốn cho những người sơ cơ trong bể khổ, có được 

chỉ nam đi về hướng Tây, bỏ bẩn lấy sạch, tin vào lời Phật, cầu sinh về Tây.  

 

Kinh A Di Đà Phật nói : “Từ đây đi về phương Tây, trải qua 10 vạn ức 

nước Phật, có một thế giới gọi là Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà nay đang 

thuyết pháp.”  

 

Lại nói : “Nước ấy gọi là Cực Lạc vì các chúng sinh ở đó không có khổ, 

chỉ có vui do Phật A Di Đà có trí tuệ, có thần thông vô hạn trang nghiêm. 

Chúng ta ở thế giới này có 3 khổ, 8 khổ, vô hạn khổ. Ta bà là phạn âm, nghĩa 

là kham nhẫn (chịu đựng). Chúng sinh trong thế giới này chịu đựng kham khổ, 

nhưng mê muội lấy đó làm vui như ham tửu sắc, cờ bạc coi đó là vui.  

 

Lại nói: 

 3 khổ là : 

1/Hoại khổ :đương vui sợ mất vui. 

2/Khổ khổ :đương khổ muốn cái khổ mất đi. 

3/Hành khổ : mọi hành vi đều vô thường. 

 

8 khổ gồm có : 

1/Sinh. 

2/Lão. 

3/Bệnh. 

4/Tử. 

5/Yêu mà phải xa. 

6/Ghét mà phải gần. 
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7/Cầu mà không được. 

8/Ngũ thịnh ấm khổ. 

 

Do đó cầu sinh về Tây thì hết khổ. Có người hỏi A Di Đà Phật chỉ có một 

thân sao có thể tiếp dẫn 10 phương thế giới vô lượng chúng sinh ? 

-Ông đừng lấy tư kiến của người phàm mà suy luận Phật cảnh. Chỉ có một 

mặt trăng trên bầu trời, mà soi sáng vạn dòng sông, suối, hồ, ao, giọt nước. 

Chỉ có một vầng trăng nhưng cả triệu người ở các vị trí khác nhau, không có 

gần, xa ngắm. Mặt trăng ví như Phật A Di Đà, tâm chúng sinh ví như nước. 

Nước trong thì ánh trăng hiện, nước đục thì ánh trăng không hiện. Cũng thế 

người có cảm thì Phật mới ứng. 

 

Kinh Hoa Nghiêm nói : “Thân Phật ở khắp nơi, không đi không đến, nếu 

có chúng sinh cầu về nước Cực lạc thì Phật sẽ tiếp dẫn.” 

 

II- Biện ngôn.  

 

Chẳng cần phải nói nhiều chỉ cần niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đi 

về Tây. Có một số người nghi ngờ không tin. Tôi sở dĩ viết cuốn sách này là 

muốn mọi người hiểu rõ đạo lý nhà Phật, bỏ nghi hoặc, dùng những tri thức 

thiển cận mà giải Phật lý. Điều cần nhất là niệm 6 chữ là vãng sinh về Tây. Có 

thể không hiểu nhưng cứ nhớ trong đầu là được. Tôi vì sao viết sách này ? Là 

muốn mọi người tin Phật, tu hành. Tại sao ? Vì chúng ta sống trong một thế 

giới không tốt, nếu tu thành công sẽ sinh về Cực Lạc. Thế giới này tốt hơn thế 

giới chúng ta có cả trăm vạn lần. Nói hoài không hết chuyện tốt. Nếu các bạn 

hiểu được điều đó thì dù tôi có bảo đừng đến, các bạn cũng sẽ đến. Có nhiều 

sách nói về Cực Lạc và những phương pháp để đến đấy, nhưng khó hiểu và 

khó khăn. Chúng tôi viết sách này giản dị dễ hiểu cho tất cả mọi người.  

 

Lúc Phật A Di Đà chưa thành Phật, Ngài cũng là một vị vua. Ngài nghe 

Thế Tự Tại Vương giảng Phật pháp, bèn từ ngôi, xuất gia tu hành, lập trọng 

thệ nếu tu thành Phật sẽ lập một thế giới, độ thoát tất cả các chúng sinh thọ 

khổ. (Chúng sinh đây chỉ tất cả mọi loài có thân mạng, không chỉ riêng có loài 

người). Ngài có 48 lời nguyện, trong đó có nguyện thứ 18 nói : “Nếu tôi thành 

Phật thì 10 phương thế giới (Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông-Bắc, Đông-Nam, 
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Tây-Bắc, Tây-Nam, trên, dưới), tất cả mọi chúng sinh khổ não, chỉ mong về 

nước tôi. Nếu gọi tên tôi 10 lần, tôi sẽ rước về cõi Cực Lạc, nếu không làm 

được tôi thề sẽ không thành Phật.” 

 

Đây là lời dạy của Đức Phật Thích Ca, giáo chủ của thế giới Ta Bà, thuật 

lại cho chúng ta nghe. 

 

Tôi nói ta tu thành công được về thế giới Cực Lạc. Thế giới ấy cực thanh 

tĩnh, đất toàn là vàng, lầu các toàn do 7 báu tạo thành.   

 

7 báu đó là : 1/Vàng.  2/Bạc.  3/Pha lê.  4/Lưu ly.  5/Xà cừ.  6/Xích châu. 

7/ Mã não. Lại có ao thất bảo đáy ao không có bùn mà là bụi vàng, 4 phía là 

bực thềm tạo bởi 7 báu. 

 

Nước có 8 công đức là : 

1/Trong trẻo, tinh khiết. 

2/Thanh tịnh, mát mẻ. 

3/Có vị ngon ngọt. 

4/Nhẹ nhàng, mềm mại. 

5/Mượt mà. 

6/Yên ổn. 

7/Uống vào trừ được đói khát. 

8/Uống vào trưởng dưỡng các căn. 

 

Hoa sen to bằng bánh xe, có đủ mầu sắc phát ra ánh sáng đỏ, vàng, xanh, 

trắng. Khi có người cầu về Tịnh Độ Cực Lạc thì có một bông sen mọc ra. Nó 

sẽ tăng trưởng tươi tốt cho đến khi người ấy lâm chung và được Phật A Di Đà 

và các thánh chúng rước về cõi Cực Lạc và nhập vào hoa sen đó. Nó sẽ có đài 

sen là đài vàng nếu tin sâu, và là bạc nếu ít tin. Bốn phía ao là các hàng cây 

báu, trên cây là những quả báu. Chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cây sẽ phát ra 

những pháp âm, giảng nghĩa Phật pháp. 

 

Ngoài ra còn có những loài chim như : Bạch hạc, Anh vũ, Xá lợi, Công 

mạng, Ca Lăng Tần Già ngày đêm ca hát pháp âm. Nói là ngày, đêm nhưng 

lúc nào cũng sáng, phân biệt ngày là lúc hoa sen  nở, và đêm là lúc hoa sen 
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cụp lại. Nói đến ăn mặc thì muốn ăn gì thì có ngay thức đó. Ăn xong không 

phải lo rửa vì bát đựng tự biến mất. Không ăn cũng không thấy đói, ăn nhiều 

cũng không thấy no. Mặc thì muốn gì có nấy, mặc ít không thấy lạnh, mặc 

nhiều chẳng thấy nóng, luôn luôn ấm áp. Cây có hoa tươi quanh năm, không 

khô bao giờ. Bạn có thấy tốt không ? mơ cũng chẳng có. Thế giới Cực lạc 

được bao bọc bởi 7 tầng bao lơn, 7 màng lưới, 7 hàng cây. Trời luôn luôn có 

nhạc, sáo, và mưa hoa Mạn đà la. 

 

Ở Cực Lạc thế giới không có người nữ, không có khổ sở khi sinh đẻ. 

Không có người nữ nên không có dâm dục. Không có tham tiền vì các vật ở 

thế giới ấy đều là vật báu. Tham tiền dùng để làm gì ? Những người ở Cực 

Lạc toàn là người tốt. Vì mang nghiệp khác nhau nên họ giác ngộ hoặc nhanh, 

hoặc chậm vì vậy mà có 9 phẩm theo thứ tự như sau : 

 

1-Thượng phẩm sinh thượng (1) 

Thượng phẩm sinh trung (2) 

Thượng phẩm sinh hạ (3) 

 

2-Trung phẩm sinh thượng (4) 

Trung phẩm sinh trung (5) 

Trung phẩm sinh hạ (6) 

 

3-Hạ phẩm sinh thượng (7) 

Hạ phẩm sinh trung (8) 

Hạ phẩm sinh hạ (9) 

 

Họ không có phiền não vì họ có giới, định, tuệ (Giới là tự mình cấm 

không làm những điều ác, Định là thành tâm niệm Phật, Tuệ là đối nghịch với 

si, không khởi những vọng tưởng. Đó là 3 Vô lậu học). Gần gũi những  người 

thiện, không bao giờ nói những lời ác thì làm sao mà ác. Những người này là 

Phật, Bồ tát vừa là Thầy vừa là bạn như Phật Quán Thế Âm, Bồ tát Đại Thế 

Chí, Văn Thù, Phổ Hiền; ngày ngày gần gũi dần dần thành Phật. Nay chúng ta 

chỉ nhìn thấy tượng ở chùa, về Cực Lạc chúng ta thấy người thật lại chẳng vui 

sao ? Chúng ta lại có 6 loại thần thông : 
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1-Nhãn thông :nhìn xa, trong tối, qua vật ngăn cản. 

2-Nhĩ thông : nghe rõ những tiếng ở xa. 

3-Tha tâm thông : biết người khác đang nghĩ gì. 

4-Túc mạng thông : nhớ được việc trong các kiếp trước. 

5-Thần túc thông : muốn đi đâu thì tới ngay đó. 

6-Người tiên chỉ có 5 thông. A La Hán có thêm một thần thông nữa là Lậu 

tận thông  : là không có tham, sân, si. 

 

Ở trên tôi đã nói  tới 8 khổ, nay cho thí dụ để dễ hiểu hơn. 

1-Sinh : khi ở trong bụng mẹ, mẹ uống đồ gì nóng thì con như ở hỏa diệm 

sơn, mẹ uống đồ lạnh thì con như ở núi tuyết; khi mẹ ăn no thì con như bị núi 

đè. 

2-Lão : người già mắt mờ, chân chậm. 

3-Bệnh : bị nóng, lạnh do thời tiết không ai tránh khỏi. 

4-Tử : lúc sắp chết lưỡi cứng, muốn nói cũng không được. 

5-Yêu mà phải xa :chết phải xa vợ con yêu thương trong lòng không nỡ. 

6-Ghét mà phải gần : con cái cờ bạc hư hỏng, bảo không được. 

7-Cầu chẳng được :muốn Đông lại được Tây. 

8-Ngũ ấm thịnh : ngũ ấm là sắc, tưởng, thọ, hành, thức. 

 

Tất cả đều là giả cả, nhưng sự thực bị che mờ, vì sự ngu muội nên ta tưởng 

là thực. Thí dụ ta nằm mộng tới một nơi tốt hoặc xấu. Tỉnh dậy ta tới nơi đâu 

? Đó là cảnh thật hay giả ? Ta liền biết ngay đó là giả, nhưng khi nằm mộng ta 

cứ nghĩ đó là thực.  

 

III- Lìa  khổ. 

 

Con người gồm 2 phần là vật chất và tinh thần. Phần vật chất là sắc, phần tinh 

thần (hay tâm) là Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Phần tinh thần tạo ra những 

nghiệp gọi là ý nghiệp; gồm có tham, sân, si. Sân là chấp ngã, tham là chấp 

cái của người, và si là không biết mọi sự đều là giả, do nhân duyên tụ lại mà 

có, nhân duyên ly tán mà hoại. Đối trị với ba độc tham, sân, si là Giới, Định, 

Tuệ. Về phần vật chất thì ta có khẩu nghiệp và thân nghiệp. Khẩu nghiệp có 4 

loại : 

1/Vọng ngữ : nói láo. 
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2/Lưỡng thiệt : nói 2 lời. 

3/Ác khẩu : mắng người. 

4/Ỷ ngữ : thích nói những lời khinh bạc. 

 

Thân nghiệp gồm 3 nghiệp đầu của 5 giới là sát, đạo, dâm. 

 

Nói tóm lại con người làm 10 điều ác gọi là 10 ác nghiệp là 3 nghiệp về ý 

: tham, sân, si; 4 nghiệp về khẩu, 3 nghiệp về thân : sát, đạo, dâm. Không làm 

10 điều ác trên là tu 10 điều thiện. Ta lại chia việc tu 10 điều thiện làm 3 loại : 

 

1/Thượng phẩm : không những tu 10 thiện mà còn giúp người khác tu 

nữa. 

2/Trung phẩm : chỉ tự mình tu 10 thiện. 

3/Hạ phẩm : tu 10 thiện nhưng còn ghen ghét các người khác. 

 

Người thượng phẩm mà niệm Phật thì sẽ vãng sinh về Cực Lạc. 

Người trung phẩm sẽ sinh làm người trời. 

Người hạ phẩm sẽ  tái sinh làm người. 

Giữ 5 giới cũng như tu 10 thiện. 3 giới đầu là sát, đạo, dâm; giới thứ 4  là 

vọng tương đương với 4 giới về khẩu, còn giới thứ 5 là tửu : đầu mối của 

tham, sân, si. 

 

IV- Niệm Phật và luật nhân quả. 

 

Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, gieo nhân ác thì gặt quả ác, gieo nhân lành 

thì được quả lành. Ta phân biệt trước và sau khi vãng sinh : 

 

1/Trước vãng sinh. 

Điều kiện để được vãng sinh : phải có đủ Tín,Nguyện, Hạnh. 

Tín : phải tin sâu có nước Cực Lạc và có Phật A Di Đà. 

Nguyện : phải nguyện thiết tha được sinh về cõi Cực Lạc. 

Hạnh : chia làm chính hạnh là niệm Phật, trợ hạnh là làm công đức. 

 

Phương pháp : niệm liên tục và chặt chẽ để không có tạp niệm nào xen 

vào được câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 
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2/Sau khi vãng sinh. 

Khi vãng sinh, người chết mang theo những nghiệp đã tạo. Khi tạo nghiệp, 

người đó đã gieo 1 chủng tử vào A Lại Da Thức. Nếu chủng tử này gập các 

ngoại duyên thì sẽ tạo ra quả nhưng do nguyện lực của Phật A Di Đà ngăn 

không cho các chủng tử gập ngoại duyên nên không kết quả được. Có sinh thì 

có diệt, nhưng ở Cực Lạc không có diệt chỉ có biến đổi, vì vậy nên Cực Lạc 

mới có 9 phẩm. Lại nữa, ở Cực Lạc không thối chuyển từ 9 lên 8 cho đến 

phẩm 1 (thượng thượng phẩm). Sau đó sen sẽ nở ra và người chết sẽ thấy 

Phật. 

 

Nói một cách tổng quát, niệm Phật là nhân, thấy Phật là quả.; thấy Phật là 

nhân, tu thành Phật là quả. Thành Phật là nhân, trở lại cõi Ta Bà để cứu độ 

chúng sinh là quả. 

 

V- Niệm Phật và luật luân hồi. 

 

Khi chưa vãng sinh nếu ta tạo nghiệp thì sẽ xa vào 6 nẻo luân hồi. Nhẹ thì 

vào 3 nẻo thiện là trời, người, A tu la. Ác thì vào 3 nẻo ác là : súc sinh, ngã 

quỷ (quỷ đói), địa ngục. Nếu được vãng sinh thì không phải bị luân hồi nữa do 

lời nguyện của Phật A Di Đà, ta chỉ việc tu cho tới khi thành Phật. 

 

Có người hỏi tôi, lúc sắp chết niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là 

được vãng sinh, vậy niệm hàng ngày làm gì ? Lúc lâm chung niệm Phật được 

là do tập quán, hàng ngày ông gieo các chủng tử niệm Phật vào A Lại Da 

Thức. Nếu hàng ngày ông không niệm thì sợ lúc đó một tiếng ông cũng không 

nhớ mà niệm, nói chi đến 10 tiếng ? 

 

Lại có người hỏi : kiếp này tôi không tạo tội thì kiếp sau tôi vẫn làm 

người, lúc đó tu cũng vẫn còn chưa muộn mà ? 

-Ông có túc mạng thông sao ? Sao ông biết kiếp này là người là do quả báo 

kiếp trước ? Nếu là do quả báo từ 2, 3 kiếp trước thì sao ? Nếu kiếp sau do quả 

báo từ 4, 5 kiếp trước , ông phải làm thú thì sao ? Ai dạy ông tu ? Mà ông có 

gập được Phật pháp không ? Phải trải qua bao nhiêu kiếp thú rồi mới được 
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làm người. Sao kiếp này được làm người ông không niệm Phật để về Cực Lạc 

không phải bị rơi vào vòng luân hồi ? 

 

VI-  Kiên  Định  Tĩnh  Tâm. 

 

Có người hỏi : Ở Cực Lạc là chỗ tốt như thế, nhưng tôi không thấy làm sao 

tin ? 

-Ông có nghe vua chúa ở lâu đài, nhà cao, cửa rộng, mặc quần áo đẹp, ăn 

những đồ quý, hiếm ông có tin không ? Lại nữa, những người mấy trăm năm 

trước có tin trên bộ có xe lửa, trên nước có tầu thủy, trên trời có tầu bay ? 

Người ngoài ngàn dậm có thể nghe, thấy có khác gì nhĩ thông, thiên nhãn 

thông không? Đèn không dùng dầu, không dùng bấc mà vẫn sáng ? Huống hồ 

có những người có học thức tin vào Tịnh Độ, họ là những người si ngốc sao ? 

Lại có những người niệm Phật biết trước ngày mất, lúc mất thấy Phật đến 

rước ông có tin không ? Tôi nói dối ông có lợi gì ? Tôi chỉ kể lại những gì 

Đức Phật Thích Ca giảng trong các bộ kinh. Ngài là người không thích nói 

những lời dối trá (trong ngũ giới có giới nói láo), sao lại đi nói dối ? 

 

Tôi kể ra đây bằng chứng những người niệm Phật thành công. Đời Đông 

Tấn có Huệ Viễn thiền sư, người Giang Tây ở núi Lô Sơn thấy Phật A Di Đà, 

Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí trên trời bảo ông : « 7 ngày nữa ông 

sẽ đến nước chúng tôi. » 7 ngày sau ông quả nhiên ngồi niệm Phật mà tọa hóa. 

 

 Lại có một vị tiến sĩ đời Tống là Nhật Hưu. Ông tin Phật, khuyên người tu 

Phật, ngày ngày đều niệm Phật, lạy Phật. Lúc chết ông đương đứng niệm Phật 

bỗng bảo : « Phật đến rước tôi. » Ông đứng yên bất động, không nghe thấy 

tiếng niệm Phật nữa. Những đệ tử ông lại gần xem thì ra ông đã đứng mà mất. 

Ông có sáng tác quyển Long dã Tịnh Độ văn, khuyên người ta niệm Phật. 

Còn có một vị quan tên là Lã Nguyên Ích, thích niệm Phật, lạy Phật khắc 

Long dã Tịnh Độ văn nửa chừng thấy 3 viên xá lợi, ông bảo có kỳ quái 

không ? Đây là chuyện thật, ông có thể tra cứu Vương Long Dã. 
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Có người lại hỏi : Khi không niệm Phật thì chả sao, lúc niệm Phật thì lại 

nghĩ lung tung. Không niệm Phật nữa thì lại như thường, vậy niệm Phật có ích 

gì ? 

-Niệm Phật mà tâm nghĩ đâu đâu là không đúng, nhưng ông có nghĩ rằng 

nếu không niệm Phật, tâm ông cũng nghĩ đâu đâu mà ông không nhận ra 

không ? Nếu ông thành tâm niệm Phật thì sẽ hết hỗn loạn. Có một phương 

pháp giản dị là ông cứ lắng nghe tiếng niệm Phật, lâu dần thành tập quán sẽ 

hết hỗn loạn. 

 

Có người lại nói : « Tu tiên cũng được thần thông, cần gì phải vãng sinh để 

tu thành Phật. » 

-Thành tiên rồi lúc hưởng hết phúc lại bị luân hồi. Thời Lục Triều có một 

vị cao tăng tên là Đàm Loan, gập một vị tiên là Đào Hoằng Cảnh. Ông này 

cho sư 10 cuốn sách tu tiên. Ông rất mừng, sau lại gập một vị cao tăng người 

Ấn là Bồ Đề Lưu Chi, ông hỏi vị này : 

-Phật có phương pháp trường sinh, bất tử không ? 

-Chỉ có Phật giáo là có chân chính trường sinh, bất tử. 

Ông đem bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ cho Đàm Loan. Lại dặn : 

-Ông cứ y theo bộ kinh này mà tu thì sẽ thoát khỏi tam giới, không bị luân 

hồi nữa. 

Về sau Đàm Loan bỗng mơ gập một người tự xưng là Long Thọ bảo ông : 

-Ông là đồng chí của tôi, nên tôi đến thăm ông ! 

Đàm Loan bèn hiểu rằng thời về Cực Lạc đã tới. Ông củng đệ tử niệm 

Phật và viên tịch. Tiếng nhạc trời còn mãi mới dứt. Đây là chuyện có chép 

trong sách cổ. 

 

Ông đó còn hỏi tu Thiền cũng thành Phật, vậy sao ông không dạy tham 

Thiền? 

-Phật dạy nhiều môn như Luật, Mật, Thiền, Tịnh  v . v . chỉ có Tịnh Độ là 

dễ tu nhất còn các pháp khác rất khó tu. Lúc trước có một pháp sư đưa ra một 

ví dụ : con trùng ở trong một cây tre muốn ra ngoài. Tham Thiền ví như con 

trùng này hết đục đốt này đến đốt khác để ra, phí bao công phu trong khi pháp 

môn niệm Phật giống như con trùng ấy chỉ đục ngang một đốt là ra được 

ngoài rồi. Lòng tin là đầu mối vào Đạo. Bất cứ một đạo giáo nào cũng khuyến 
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khích tín đồ tin vào vị giáo chủ và những giảng dạy của Ngài. Một vị thiền sư 

đã bảo rằng lòng tin là tiến trình trải qua các giai đoạn : 

 

1/Bất tín : không tin. 

2/Nghi tín : tin mà còn nghi. 

3/Thiển tín : tin ít. 

4/Thâm tín : tin sâu. 

5/Định tín : có định nhưng vẫn còn nghi. 

6/Chân tín : không còn nghi ngờ gì nữa. 

 

Có người lại cho rằng  lòng tin gồm có các điều sau : 

 

1/Tự lực : niệm Phật thì sẽ vãng sinh. 

2/Tha lực : niệm Phật thì khi chết Phật A Di Đà sẽ tới đón. 

3/Sự : có Phật A Di Đà và cõi Cực Lạc. 

4/Lý : tất cả đều do tâm. 

5/Tin vào luật nhân quả : niệm Phật là nhân, vãng sinh là quả. 

 

VI- Nghi  Tức. 

 

Trong định khóa nên làm như sau : 

Niệm : 

 

1/Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo ( lạy một lạy) 

2/Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy một lạy) 

3/Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đại từ, đại bi, tiếp dẫn đạo sư  

A Di Đà Phật (lạy 3 lạy). 

 

 

Niệm bài kệ tán Phật : 

 

Thân  vàng  óng,  A  Di  Đà  Phật 

Sáng  long  lanh  mười  phương  khó  bì 

Năm  Tu  Di  được  bạch  hào  rọi 

Mắt  như  bốn  biển  xanh  cực  kỳ 
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Hào  quang  hóa  muôn  vạn  ức  Phật 

Cũng  hóa  thành  Bồ  tát  vô  biên 

Độ  chúng  sinh  bốn  tám  lời  nguyền 

Chín  phẩm  đều  được  lên  đài  sen. 

 

Niệm Ma  Mô  A Di  Đà Phật (lạy một lạy) 

 

Sau đó niệm : 

-Nam Mô  A Di Phật 100 lần, 1 ngàn lần, 1 vạn lần tùy ý. 

-Nam Mô Quán Thế Âm Bồ tát ma ha tát (lạy một lạy) 

-Nam Mô Đại Thế Chí Bồ tát ma ha tát (lạy một lạy). 

-Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng bồ tát ma ha tát (lạy một lạy) 

 

Sau đó đọc phát nguyện văn như sau : 

 

1. Con  nay  niệm A  Di  Đà  Phật 

Công  đức  chân  thật  niệm  Phật  danh 

Nguyện  lòng  từ  bi  nhiếp  tâm  thọ 

Chứng  cho  lòng  sám  hối  chân  thành. 

 

2. Những  tội  con  phạm  trong  quá  khứ 

Tất  cả   là  do  tham,  sân,  si 

Từ  thân,  khẩu,  ý  tạo  ra  nghiệp 

Con  nay,  xin  sám  hối  tức  thì. 

 

3. Nguyện  rằng  khi  con  về  cõi  chết 

Trừ  tận  hết  tất  cả  chướng  nghi 

Diện  kiến  Đức  A  Di  Đa  Phật 

Tức  là  được  vãng  sinh  còn  chi. 

 

4. Nếu  con  được  sinh  về  nước  ấy 

Là  lời  đại  nguyện  đã  được  thành 

Mong  sao  những  người  nhu  nhược  yếu 

Được  về  nước  Phật  sao  cho  nhanh. 
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Sau hết là kệ hồi hướng : 

 

Nguyện  đem  công  đức  này 

Hướng  về  khắp  tất  cả 

Đệ  tử  và  chúng  sinh 

Đều  hoàn  thành  Phật  đạo. 

 

 

 

 

 


